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GLAUKOOMA
”SILMÄNPAINETAUTI”

(viherkaihi)

• Silmän anatomiaa
• Mikä on glaukooma
• Miten glaukooma todetaan
• Miten glaukoomaa hoidetaan



SILMÄN  RAKENNE

2,4 cm



SILMÄN  RAKENNE

Kammiokulma



GONIOSKOPIA



SILMÄNPAINE
• Etukammion tilavuus  = 0.2 – 0.3 ml

• Nestettä  muodostuu  koko  ajan (0.002 – 0.003 ml/min)

• Nestettä poistuu koko ajan (neste vaihtuu 1.5 tunnissa)

• Nesteen  poistuminen  huononee    silmänpaine 
nousee



SILMÄNPAINEEN  MITTAAMINEN
• Pehmeä silmä    matala silmänpaine
• Kova silmä    korkea silmänpaine

• Mi aus sarveiskalvolta    sarveiskalvon 
paksuus vaikuttaa mittaustulokseen



SARVEISKALVON  PAKSUUS

• Sarveiskalvo on keskimäärin n.  0,52 mm  paksu

• Ohut      painemi ari aliarvioi silmänpaine a
• Paksu     painemi ari yliarvioi silmänpaine a



SILMÄNPAINEEN  MITTAUS



SILMÄNPAINE
• ”Normaali” silmänpaine

– Terveiden silmien keskiarvo 16 mmHg
– ”Rajat”  11  - 21  mmHg

• Vaihtelee vuorokauden aikana
– Glaukoomassa vaihtelu suurempaa

• Yksi painearvo riittää vain harvoin



KUN  SILMÄNPAINE  KOHOAA . . .

• Kohonnut paine puristaa silmämunaa sisältä
• Paine puristaa eniten heikkoja koh a     

näköhermon päätä



GLAUKOOMASSA  SIIS  . . .

• Kohonnut silmänpaine puristaa  näköhermoa
– Näköhermo  vaurioituu

• Normaalipaineisessa glaukoomassa  sama 
näköhermovaurio  syntyy  jo  ”normaalilla” 
silmänpaineen  tasolla
– Normaalipaineinen  glaukooma

• Silmänpaineen  mittaus  yksistään  ei  riitä 
kertomaan, onko  glaukoomaa  vai  ei
– Paitsi, jos  silmänpaine  on  toistetusti  yli  30 mmHg



SILMÄN  RAKENNE





Glaukoomassa  näköhermon  säikeet
Vaurioituvat  ”lamina cribrosan”  tasossa.

Lamina cribrosa



GLAUKOOMASSA  NÄKÖHERMON  PÄÄN  
ULKONÄKÖ  MUUTTUU

(syynä  näköhermon  vaurioituminen)





VASTAAVALLA  KOHDALLA  VERKKOKALVOLLA  
NÄHDÄÄN  SÄIKEIDEN  KATO



MYÖS  OCT-KUVAUKSESSA  NÄHDÄÄN  
OHENTUNUT  HERMOSÄIKEISTÖ



HERMOSÄIEVALOKUVAT



ALUE,  MISTÄ  HERMOSÄIKEET  PUUTTUVAT,  
EI  AISTI  VALOA  KUNNOLLA

(seurauksena  näkökenttäpuutos)



NÄKÖKENTÄN  TUTKIMINEN
(Perimetria)



GLAUKOOMAN  AIHEUTTAMIA  
NÄKÖKENTTÄPUUTOKSIA



PUUTOKSET  NÄKÖKENTÄSSÄ  VOIVAT  
AIHEUTTAA  ONGELMIA  ESIM.  AUTOLLA  

AJAMISEEN

Glen FC et al.
BJO  2015; 99: 613 - 617





GLAUKOOMAN  DIAGNOSOIMISEKSI 
TARVITAAN:

• Silmänpaineen  mittaus
• Kammiokulman  arviointi
• Näköhermon  pään  arviointi
• (Verkkokalvon  hermosäikeistön arviointi)
• Näkökenttätutkimus



Pelkästään tavanomaiset tutkimushuoneen laitteet eivät riitä
kunnolliseen diagnosointiin ja seurantaan.



Vaan usein tarvitaan myös lähes
huoneellinen laitteita  ja kameroita



GLAUKOOMA  SUOMESSA
KELA:n tilastot 2016

• Oikeuksia erityiskorvattaviin glaukooma-
lääkkeisiin yhteensä  91 227 henkilöllä
– HYKS –piiri   29 143
– TYKS –piiri   15 182
– TaYS –piiri    20 265
– KYS  –piiri    15 124
– OYS  –piiri    11 343



KENELLÄ  ON  RISKI  SAADA  
GLAUKOOMA ?

• Avokulmaglaukooman ”Käypä hoito” –suosituksen 
mukaan:
– Korkea ikä

• 10 vuoden välein riski suurenee  x  2
– Korkea silmänpaine

• Paine yli 22 - 29 mmHg   riski suurenee  x  10 – 13
• Paine yli 30 mmHg   riski suurenee  x  40

– Mykiön hilsetys (eksfoliaatio)   riski suurenee  x  5 - 10
– Näköhermon pään verenvuoto   riski suurenee  x  12
– Diabetes   riski suurenee  x  2 – 3
– Likitaittoisuus   riski suurenee  x  2 - 4
– Lähisuvussa glaukoomaa    riski suurenee  x  3



GLAUKOOMAN  HOITO

• Pyritään  estämään  lisävaurioiden  syntyminen
• Mikä  on  menetetty,  sitä  ei  takaisin  saa

• Silmänpaineen  lasku
– Lääkkeet
– Laser
– Leikkaukset

• Tavoite:
– Silmänpaine  alle  21 mmHg tai
– 25 – 30 %  lasku  silmänpaineessa



GLAUKOOMAN  LÄÄKEHOITO
• Kammionesteen tuotantoa vähentävät

– -salpaajat  (timololi, betaksololi)

– karboanhydraasientsyymin estäjät (dortsoliamidi, 
brintsoliamidi, asetatsoliamidi)

– -agonistit (brimonidiini, apraklonodiini, dipivefriini)

• Kammionesteen poistumista parantavat
– Prostaglandiinianalogit  (latanoprosti, travoprosti, bimatoprosti, 

tafluprosti)

– kolinergiset lääkkeet  (pilokarpiini)

– -agonistit



GLAUKOOMAN  LÄÄKEHOITO
• Vain  otettu  lääke  auttaa

• Vaikka  tiputetaan  silmään,  voi  imeytyä  yleiseen 
verenkiertoon    hai avaikutuksia

Peiliä  voi
käyttää  apuna

Kyynelpisteen  sulku
Sormella  painamalla
Välittömästi  n. 2 min



GLAUKOOMAN  LASERHOITO



GLAUKOOMAN  LEIKKAUSHOITO

• Trabekulektomia



GLAUKOOMAN  LEIKKAUSHOITO

• Syvä sklerektomia



GLAUKOOMAN  LEIKKAUSHOITO

• ”Putket” ja ”implantit”



GLAUKOOMAN  HOITO

• Lääkehoidon  /  laserhoidon  /  leikkauksen  
teho  voi  hiipua  ajan  mittaan
– Elinikäinen, säännöllinen seuranta on 

välttämätöntä

• Pelkkä  silmätippojen  käyttö  ja  
silmänpaineen  seuranta  ei  yleensä  riitä



KANNATTAISIKO  GLAUKOOMAA  
SEULOA ?

• Miten seuloa ?
– Silmänpaineen  mittaus  ei  riitä
– Jos  otetaan  näkökentät  ja  kuvaukset, 

seulontapaketin  hinta  tulee  suureksi

• Kaikille  kohdistettuna  ei  kannata
• Ne, joilla  on  kohonnut  riski,  kannattaa 

hakeutua  silmälääkärille  aina,  kun  tulee tarve  
silmälaseille

• Kaikkien  kannattaisi  käydä  silmälääkärillä  n. 
45 vuoden  iästä  lähtien  n. 3 vuoden  välein



KENELLÄ  OLIKAAN  SUURENTUNUT  
RISKI  SAIRASTUA  GLAUKOOMAAN ?

• Korkea ikä
– N. 55 v  iästä  lähtien

• Kohonnut  silmänpaine
• Mykiön  hilsetys (eksfoliaatio) 
• Diabetes
• Likitaittoisuus
• Lähisuvussa glaukoomaa



KYSYMYKSIÄ


